Chat met UWV-medewerker op 21-10

Heeft u een vraag?
15:31
U:
Wat is mijn garantiebedrag? dec 2019 t/m jun 2020: Bruto
€1158 Oude Wajong + €62 toeslag = €1230
Jul t/m sep 2020: Bruto €1176 Oude Wajong + bruto 316
loon
Okt 2020 t/m nu: Bruto €1258 Wajong2010 + bruto €422
loon
Wat valt onder inkomen bij het berekenen van het
garantiebedrag: wajong, toeslag en/of bijverdiensten uit
werk?
15:32
Martijn :
Hallo, mijn naam is Martijn van UWV.
15:34
Ik kan vanaf de ze algemene chat geen berekeningen doen. Ik kan
je alleen aangeven hoe het garantie bedrag wordt berekend
15:34
U:
heb je een formule?
15:37
Martijn :
Wij berekenen het garantiebedrag op de volgende manier:

Stap 1:
- Wij berekenen het bedrag van uw gemiddelde inkomsten in de
periode van december 2019 tot en met november 2020. Maanden
waarin u geen inkomsten had tellen niet mee.
- Werkt u als zelfstandige? Dan maken wij een schatting van uw
inkomsten over het jaar 2021.

Stap 2:
Met dit bedrag berekenen wij de hoogte van uw Wajong-uitkering
volgens de oude regels. De uitkomst hiervan is het garantiebedrag.

Stap 3:
Wij vergelijken de hoogte van uw Wajong-uitkering volgens de
nieuwe regels met het garantiebedrag.

Stap 4:
- Is uw garantiebedrag hoger dan de uitkering in de nieuwe
situatie? Of is het garantiebedrag gelijk aan de uitkering in de
nieuwe situatie? Dan ontvangt u het garantiebedrag.
- Is uw uitkering in de nieuwe situatie hoger dan het
garantiebedrag? Dan ontvangt u de uitkering volgens de nieuwe
regels.
Dit is het stappenplan
Werkt u in loondienst? Dan ontvangt u uiterlijk op 12 januari 2021
een brief. Hierin staat hoe hoog uw garantiebedrag is
15:37

U:
dat vraag ik niet
15:38
hoe berekenen jullie de gemiddelde inkomsten?
15:39
gaat dat alleen over wat ik bijverdien? Of ook over de
wajong? En de toeslag?
Voor u heb ik geselecteerd:
Rekenhulp
15:42
U:
die rekenhulp gaat over de nieuwe situatie toch, niet over
hoe je het garantiebedrag berekent?
15:44
Martijn :
Deze rekenhulp is voor de inkomsten naast je Wajong. Over de
berekening van het garantiebedrag is nog geen formule
beschikbaar
15:45
U:
Jij zegt: 'Wij berekenen het bedrag van uw gemiddelde
inkomsten in de periode van december 2019 tot en met
november 2020.' En ik vraag nogmaals wat bij het inkomen
hoort.
U:
Gaat dat alleen over wat ik bijverdien? Of ook over de
wajong? En de toeslag?

15:46
Martijn :
Dit gaat alleen om de inkomsten uit werk
Toeslag staat er buiten
15:49
U:
Het gemiddelde van wat ik bijverdien is (3 keer 316 + 2
keer 422)/5 = 358 euro bruto. Wat is dan het
garantiebedrag?
15:49
Martijn :
Ik kan zoals ik eerder al aangaf geen berekeningen doen wat
uiteindelijk het garantiebedrag gaat worden. Dit is pas op 12
januari 2021 bekend
15:51
U:
Jij zegt dat bij het berekenen van het garantiebedrag, het
alleen gaat over het gemiddelde van je inkomen uit
bijverdiensten. Wat moet ik daar dan mee als jij niet weet
hoe het garantiebedrag wordt berekend? Ik snap er niks
van.
15:53
Martijn :
Ik geef je een stappenplan hoe het garantiebedrag berekend gaat
worden. Ik kan alleen niet aangeven wat daadwerkelijk het
garantiebedrag gaat worden omdat dit pas in januari bekend is.
15:54

U:
Jij gaf een stappenplan over de vergelijk tussen
garantiebedrag en de nieuwe regeling, maar niet over hoe
je het garantiebedrag zelf moet berekenen.
U:
Dat is toch vreemd?
15:55
U:
Hoezo kan je me niet vertellen wat ik met het gemiddelde
van mijn bijverdiensten moet doen om bij het
garantiebedrag te komen?
15:57
Martijn :
Nee dat is niet waar
15:58
Ik heb je een stappenplan gegeven hoe het garantiebedrag wordt
berekend.
15:59
U:
Jij zei:
U:
Stap 1:
- Wij berekenen het bedrag van uw gemiddelde inkomsten
in de periode van december 2019 tot en met november
2020. Maanden waarin u geen inkomsten had tellen niet
mee.

- Werkt u als zelfstandige? Dan maken wij een schatting
van uw inkomsten over het jaar 2021.

Stap 2:
Met dit bedrag berekenen wij de hoogte van uw
Wajong-uitkering volgens de oude regels. De uitkomst
hiervan is het garantiebedrag.
15:59
Martijn :
Ik ga het gesprek beeindigen ik wens je verder een prettige dag!
15:59
Ons gesprek stopt over 5 seconden. Dit venster zal zich verkleinen.
Tijdens uw navigatie kunt u de geschiedenis van ons gesprek op elk
moment terugvinden.

